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Ajuntament: 93 887 02 01
Policia Local de Tona: Ext. 352/ 639 39 41 01
Serveis Socials: 93 812 54 45
Servei d’Ocupació
(hores convingudes): 93 812 54 45
Servei per empreses i emprenedors:
(hores convingudes): 93 812 54 45
Jutjat de Pau: Ext. 122

Horaris d’estiu d’atenció
ciutadana de l’Ajuntament

Urbanisme i Manteniment: Ext. 146

Del 15 de juny al 16 de setembre

Ludoteca: 93 812 42 38

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Aula Oberta (Centre de Formació d'Adults)
93 887 07 61

Punt Jove (Espai Jove): 93 812 42 38

Escola Era de Dalt: 93 887 09 01

CAP TONA - Atenció al públic

Escola El Castell: 93 812 59 87

Cada dia, de 8 a 21h: tel. 93 887 11 62 (CAP)

Institut Tona: 93 812 49 47

Nits de 21 a 8h: telefoneu al 061

Escola Vedruna: 93 812 47 62

Podeu demanar hora de visita pel vostre metge,
pediatre i/o infermera a: www.gencat.cat/ics/usuaris
o al telèfon de santitat respon (24 hores) tel. 902 111 444

Col.legi PIVE: 93 887 00 20
Escola Bressol Pa amb Xocolata: 93 812 58 48
Escola d’Hostaleria d’Osona: 93 887 08 54

METGE DE FAMÍLIA
DRA. CALONGE

DR. ROSSELL

DR. ADMETLLA
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PEDIATRA

ODONTÒLEG
DR. PIÑOL

DRA. EPELDE

DRA. BLAZQUEZ

DRA. RIFÀ

8 a 15 h

15 a 16 h

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

10,20 a 15h

15 a 21 h

8 a 15 h

15 a 19 h

8 a 15 h

15 a 16 h
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9 a 13 h

15 a 21 h

10,20 a 15h

8 a 15 h
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10,20 a 15h
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INFERMERES
E. REALP

D. LAFONT

Ma.J. LLISTAR

M. PALOU

M. SEGALES
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Escola de Música: 93 887 02 01 / Ext. 430
Biblioteca Municipal: 93 887 13 95
Pavelló d'Esports: 93 887 18 44
Foment d'Esports: 93 887 07 01
Museu Camp de les Lloses: 93 812 52 34

PEDIATRA

LLEVADORA

ASS. SOCIAL

Mancomunitat La Plana: 93 812 41 67

N. MONTERO

A. TUDELA

M. CLOPES

Mancomunitat (Serveis funeraris): 608 498 349

8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h

14 a 21 h
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8 a 15 h

8 a 15 h

9 a 15 h

11,30 a 15h
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8 a 15 h

8 a 15 h

8 a 15 h
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Casal d’Avis: 93 887 08 12
Habitatges de serveis: 93 887 02 01 / Ext. 201 o
el mòbil 618 299 222
Residència Prat: 93 887 00 18
Residència Prudenci: 93 887 00 75
Ambulàncies: 061

OBRIM LA
PISCINA MUNICPAL!
25 JUNY

CAP Tona: 93 887 11 62
Urgències (bombers, metges i mossos): 112
Creu Roja: 93 889 55 55
Farmàcia Buxaderas: 93 887 02 38
Farmàcia Vilella: 93 887 01 69
Farmàcia Bofill: 93 887 70 95
Agrupació Defensa Forestal: 93 812 70 54
(Fontfreda)
Bombers: 93 885 10 80 / 93 886 25 25
Mossos d’Esquadra: 93 881 57 00
Correus: 93 812 49 66
Sorea ( Servei d’aigües): 93 812 44 75
Servei 24h: 902 250 370
Atenció al client: 902 250 070
Parròquia de Sant Andreu: 93 812 40 77

Vine cada dia
d’11 a 20 hores.
Per més informació sobre
preus, abonaments...
Adreça't a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores.

CURSETS 2016
Enguany també podreu gaudir
d’una nova edició dels cursets
de natació, als quals us podreu
inscriure fins al 22 de juny al
pavelló municipal. Els preus són
de 66€ per als menors de 18
anys i de 100€ per als adults.

TAXIS:
Roqueta Rent a Car S.L:
639 339 495
(Vehicle adaptat)
Carles:
695 709 049
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Regidories

Estem al
vostre servei!
Josep Salom i Ges
Alcalde
Delegació: Comunicació, Urbanisme
i Règim Intern
Telèfon: 693 238 057
a/e: salomgj@tona.cat
Jordi Vilamala i Romeu
Primer tinent d'alcalde
Delegació: Medi Ambient,
Pagesia i Seguretat Ciutadana
Telèfon: 608 226 236
a/e: vilamalarj@tona.cat
Maria del Mar Cuxart i Ainaud
Segona tinenta d'alcalde
Delegació: Benestar Social,
Sanitat i Ensenyament
Telèfon: 626 882 212
a/e: cuxartam@diba.cat
Carles Padrós Gómez
Tercer tinent d'alcalde
Delegació: Desenvolupament Local
i Gestió Patrimonial
Telèfon: 619 902 886
a/e: padrosgc@tona.cat
Miquel Espona i Auferil
Quart tinent d'alcalde
Delegació: Esports
Telèfon: 608 226 239
a/e: esponaam@tona.cat
M. Lourdes Boneu i Valor
Delegació: Cultura i Festes

Salutació
Amigues i amics tonencs,
En el butlletí que teniu a les mans trobareu les
informacions més rellevants de l’últim trimestre
en relació al nostre municipi. Ressenyes de l’acció
de govern que conformen les diverses àrees de
l’Ajuntament i que, tot i no ser una informació
exhaustiva de tot el que es fa, dóna idea de la
gran feinada que estem tirant endavant.
Ara fa just un any de la constitució del nou
Ajuntament. Després d’un any de funcionament
en puc fer una valoració molt positiva en base als
aspectes següents:
Primer. L’actual equip de govern, format a parts iguals per regidors amb experiència de força anys i regidors que van començar el juny passat, va posar velocitat de
creuer ja des del començament de l’actual mandat, i estem aconseguint un desenvolupament del pla de mandat més que notable.
Segon. L’excel·lent relació entre els regidors que formem part dels tres grups
polítics amb representació al consistori, i l’actitud constructiva i la voluntat
d’entesa de tots tres grups, facilita molt que les coses surtin endavant i afavoreix
un clima de concòrdia que es trasllada al conjunt de la població.
Tercer. Malgrat que continuen havent-hi amenaces i dificultats en la gestió
econòmica, la majoria a causa de la normativa restrictiva i recentralitzadora del
govern de l’Estat, l’execució pressupostària de Tona continua donant bons resultats, el nivell d’endeutament continua baixant i l’estat de les finances municipals
és bona. Això és positiu perquè ens permetrà desenvolupar diverses inversions
durant aquest mandat per actuar, per exemple, en l’antiga escola bressol Cuca
Fera, en la zona esportiva, en el Pla amb Xocolata, a continuar arranjant voreres,
carrers i parcs, entre d’altres.
Acabo aquestes línies convidant-vos a viure intensament els mesos d’estiu que
ara encetem, i a gaudir amb tota la programació lúdica, cultural i esportiva que
us oferim.
Molt bon estiu!!

Telèfon: 608 226 235
a/e: boneuvml@tona.cat
Sebastià Bruch i Buxaderas

Josep Salom i Ges / Alcalde

Delegació: Hisenda i Manteniment Urbà
Telèfon: 608 226 161
a/e: bruchbs@tona.cat
Marc Poveda Mayans
Delegació: Infància i Joventut
Telèfon: 608 389 218
a/e: povedamm@tona.cat

Si voleu rebre informació sobre els actes i les activitats que tenen
lloc a Tona, envieu un missatge al correu: comunicacio@tona.cat, i
cada setmana rebreu puntualment tota la informació.
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Cultura

Regidora delegada: Lourdes Boneu

Una tona de màgia
Malgrat la pluja, el 1r Festival Internacional de Màgia de Tona,
batejat amb el nom d’Una Tona de Màgia, va omplir el poble de
màgia, somriures, il·lusió i gent, molta gent.
Aquest esdeveniment cultural pel qual hem apostat fermament, va reunir, el cap de
setmana del 6, 7 i 8 de maig, artistes del món de la màgia, tant locals com internacionals, que ens van oferir espectacles d’una gran qualitat a la sala La Canal i al pavelló
municipal d’esports; malgrat que en un principi estava previst que la màgia omplís
carrers i places, la meteorologia ens ho va impedir.
Espectacles familiars, una gala
internacional, taller de màgia, un
sopar màgic i, per tancar aquest 1r
festival, el màgic Andreu es van encarregar d’apropar el món de la màgia
i compartir les diferents maneres
d’entendre-la i d’executar-la a un
públic plenament entregat.
Gràcies a l’èxit de públic i a la resposta
dels tonencs i tonenques estem
convençuts que aquesta iniciativa es
consolidarà al llarg dels anys com un
festival de màgia de referència al país,
innovant, any rere any, amb nous
espectacles a l’entorn de la màgia.

*les fotos del festival han estat cedides
per Agus Albiol Fotografia

Finalment, cal destacar també el
suport rebut d’institucions i empreses i comerços privats sense els quals
aquest festival no hauria estat possible, de la mateixa manera que no ho
haria estat sense la implicació altruista dels 27 voluntaris i voluntàries que
van ser clau per al bon funcionament
de tot plegat.

PUBLICITAT

Dimecres 6 de juliol

Diumenge 31 de juliol

Concert de Ferran Savall

Teatre: “L’ART DE RIURE”
A càrrec de Joan Pera

Hora: 20.30 hores
Lloc: Biblioteca Caterina Figueras
Organitza: Biblioteca Caterina Figueras
Col·labora: Ajuntament de Tona

Programació
d’estiu 2016

Dijous 7 de juliol
Concert de Roger Margarit
Hora: 20.30 hores
Lloc: Biblioteca Caterina Figueras
Organitza: Biblioteca Caterina Figueras
Col·labora: Ajuntament de Tona

Dissabte 18 de juny
Caminada nocturna
Hora: 21.30 hores
Lloc: Sortida de la plaça del Monument a la Sardana
Organitza: Centre Excursionista Tona

Divendres 8 de juliol

Dissabte 25 de juny

Òpera: “La Bohème”
Dins la jornada El Liceu a la Fresca

IX Festa de l’Esport
Activitats aquàtiques, inflables, escalada, futbol
i tennis taula. Recollida de material esportiu.

Divendres 15 de juliol

Entrada gratuïta
Hora: d’11 a 14 hores
Lloc: Piscina municipal
Organitza: Ajuntament de Tona

Hora: 21.30 hores
Lloc: Parc de les Feixetes
Organitza: Ajuntament de Tona

Concert d’estiu Nebbia: Estimant
Hora: 21.30 hores
Lloc: Sala La Canal
Preu: 3 euros a partir de 10 anys
Organitza: Coral Nebbia
Col·labora: Ajuntament de Tona

Divendres 1 de juliol
Americana nocturna de pàdel
i 5 hores de tennis

Concert de versions amb All Star Covers
Hora: 22.00 hores
Lloc: Plaça Major
Organitza: Ajuntament de Tona

Diumenge 17 de juliol

48è Ral·li a Osona

Trobada poètica al jardí verdaguerià
de la Parròquia
Hora: 18.00h
Lloc: Jardí de la Parròquia
Organitza: Brots de Poesia
Col·laboren: Ajuntament de Tona i Parròquia de Tona

Diumenge 3 de juliol

Dissabte 23 de juliol

26è Aniversari de l’Associació
Cultural Andalusa de Tona
Esmorzar popular, arrossada
i actuacions durant tota la tarda.

Festival de Sant Jaume

Hora: De 9.00 a 21.00 hores
Lloc: Sala la Canal
Organitza: Associació Cultural Andalusa de Tona
Col·labora: Ajuntament de Tona

Dimarts 5 de juliol
Concert de Gemma Humet
Hora: 20.30 hores
Lloc: Biblioteca Caterina Figueras
Organitza: Biblioteca Caterina Figueras
Col·labora: Ajuntament de Tona

Sortida de la plaça del Monument a la Sardana
A 2/4 de 9 del vespre.
Organitza: Centre Excursionista de Tona

Activitats al Punt Jove
Taller de Freestyle
Dies: 1 i 8 de juliol
Inscripcions fins el 30 de juny al Punt Jove.
Gratuït. A partir de 13 anys.
Horari: de 17 a 19 hores
Lloc: Sala Mossèn Pere Devesa

Taller de Ràdio
Dia: 6 de juliol
Inscripcions a partir del 15 de juny al Punt Jove.
Gratuït. A partir de 13 anys.
Hora: de 18 a 20h
Lloc: Punt Jove

Inscripcions fins el 30 de juny al Punt Jove.
Preu: ... A partir de 13 anys.
Hora: de 18.30 a 20.30 hores
Lloc: Camp de futbol municipal

Espai handmade. Lletres 3D
Dia: 13 de juliol

Dissabte 2 de juliol
Hora: De 9 a 22 hores
Lloc: Esplanada de la Canal
Organitza: Escuderia Osona
Col·labora: Ajuntament de Tona

Caminades a la posta de sol
Tots els dijous del mes de juliol.

Bubble Football
Dia: 12 de juliol

Dissabte 16 de juliol

Inscripcions al Foment d’Esports de Tona.
Tel. 93 887 07 01. Preu:10€
Hora: de 19 a 24 hores
Lloc: Foment d’Esports de Tona
Organitza: Foment d’Esports de Tona

Hora: 19.00 hores
Lloc: Sala La Canal
Preu: 10 euros
Organitza: Ajuntament de Tona

Hora: 22.00 hores
Lloc: Plaça Major
Organitza: Esbart Dansaire Castell de Tona
Col·labora: Ajuntament de Tona

Diumenge 24 de juliol
Festival de la Gent Gran
A càrrec del Grup d’Animació
del Casal dels Avis.

Hora: 17.00 hores
Lloc: Sala La Canal . Entrada lliure
Organitza: Grup d’Animació del Casal dels Avis
Col·labora: Ajuntament de Tona

Inscripcions a partir del 15 de juny al Punt Jove. Gratuït. A
partir de 13 anys.
Hora: de 18 a 20 hores
Lloc: Punt Jove

II Open d’Skate
Dia: 30 de juliol
Inscripcions a partir del 15 de juny al Punt Jove.
Gratuït. A partir de 13 anys.
Hora: a partir de les 18 hores
Lloc: Skate Park de Tona

Taller de cocktails sense alcohol
Dia: 4 d’agost
Gratuït. A partir de 13 anys.
Hora: de 19 a 21 hores
Lloc: Plaça Major

*La programació pot ser subjecte a canvis que es
publicaran puntualment a la web www.tona.cat
i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Tona.

PUBLICITAT

AUTOESCOLA
CLAPERA
www.calarosalia.com
info@calarosalia.com

c/ Barcelona, 46 - 08551 Tona (Osona)

T. 93 812 43 04

Més de 50 anys
al vostre servei !

c/ Joan Maragall, 4 - 08551 Tona
autoescola_clapera@hotmail.com

Tel. 93 887 03 43
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Benestar Social

Regidora delegada: Mar Cuxart

Valoració molt positiva
del cicle de Caminades
“A 100 cap als 100”

Programa de
formació per aturats
“Rutes pel Canvi”

Un total de 73 persones jubilades de Tona han participat al
llarg del curs 15/16 del projecte de caminades “A 100 cap als
100”, organitzat per l’Ajuntament de Tona i la Diputació de
Barcelona, amb el suport de la Mancomunitat La Plana i el
CAP Tona. Enguany és el tercer any que Tona participa
d’aquesta activitat.

Les àrees de Serveis Socials i Desenvolupament Local de
l’Ajuntament de Tona, el passat 15 d’octubre van engegar
el programa “Rutes pel canvi”, dirigit a incrementar les
oportunitats d’accés a un lloc de treball, al desenvolupament personal, grupal i comunitari i poder assolir així
una millor qualitat de vida.
El programa ha estat dissenyat per treballar les competències personals, psicològiques, formatives-instrumentals i laborals dels participants i millorar-ne l’accés
al mercat laboral, essent les persones destinatàries
aturades de llarga durada que havien desenvolupat
feines molt vinculades a sectors laborals que en
l’actualitat no generen gaire demanda.
La formació s’ha realitzat aprofitant els recursos propis del
municipi, emprant l’espai de formació d’adults Can Licus
així com d’altres entitats i recursos externs en el bloc de
Coaching i TICs.

Han estat quatre caminades realitzades als municipis de
Castelldefels, Barberà del Vallès, Artés i Tona, on cada municipi ha mostrat a la resta de participants del grup espais
naturals on poder anar a caminar
Com a cloenda d’aquest cicle, la gent gran de Tona va participar en una trobada multitudinària, on es van aplegar més de
1.100 persones que participen d’aquest programa de
caminades. Aquesta trobada va tenir lloc el passat 17 de
maig al municipi veí de Torelló. Després d’esmorzar els
participants van poder realitzar una caminada de 6 km,
passant pel Santuari de Rocaprevera, i dos tallers, un de
zumba adaptada i un altre de ioga. Finalitzades les activitats
matinals i després de dinar, Isidre Vallès va amenitzar la tarda
amb “Cançons inoblidables”. A continuació va tenir lloc
l’entrega dels diplomes als participants de la mà de Sebastià
Bruch, regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Tona. L’alcalde,
Josep Salom, també va ser present a l’acte com a diputat
d’Esports de la Diputació de Barcelona.
Aquest projecte és un dels resultats del treball transversal
entre les regidories d’Esports i Serveis Socials de
l’Ajuntament de Tona, que comparteixen objectius comuns i
que arran de la valoració positiva dels participants però
també dels organitzadors, s’ha manifestat la voluntat de
donar continuïtat a aquesta activitat de cara al curs vinent.

El curs, que va finalitzar el passat mes de març, ha comptat amb un total d’onze persones i ha estat valorat molt
positivament per l’esforç i evolució dels participants en el
seu projecte vital, amb la voluntat de reforçar els seus
recursos propis i la presa de consciència de les necessitats
de cadascú.
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Ensenyament

Regidora delegada: Mar Cuxart

Al Pati, capvespres musicals a la Biblioteca
Caterina Figueras de Tona
El Cicle musical de la Biblioteca Caterina
Figueras, Al Pati, celebrarà la seva segona
edició els dies 5, 6 i 7 de JulioL. Organitzat per la Biblioteca, amb el suport de
l’Ajuntament de Tona, aquest cicle de
concerts de format acústic pretén
amenitzar les nits d’estiu tonenques
apropant i recolzant la música en directe
feta a Catalunya.
El proper mes de juliol doncs, iniciem un
nou viatge amb tres artistes confirmats:
la Gemma Humet, en Ferran Savall i en
Roger Margarit, que seran els responsables de donar vida amb la seva música
a aquest petit racó que un dia fou pati
d’escola i avui és part de l’entorn de la
Biblioteca.
Aquest cicle té la voluntat que vosaltres,
el públic assistent, gaudiu d’uns concerts
vinculats entre si per la seva qualitat
artística. Assistir-hi és gratuït, així que
reserva aquestes dates i acompanya’ns
en aquesta aventura que es va iniciar al
2015 i que desitgem que amb el vostre
suport tingui una llarga vida.

GEMMA HUMET
presentarà el seu disc, Si canto enrere
Dimarts 5 juliol a les 20.30h
Gemma Humet, veu / Pau Figueres, guitarra.
Gemma Humet és una de les veus de futur del nostre país.
Grans guitarristes com Toti Soler o Toni Xuclà han comptat
amb ella per posar veu a les seves composicions i als seus
directes. Durant el 2015 va editar el seu primer treball
en solitari anomenat Si Canto Enrere, un cançoner
amb fragments de vida que conviuen amb adaptacions
de clàssics com Serrat, Caetano Veloso o del seu oncle,
l’irrepetible Joan Baptista Humet, autor de cançons
d’una extraordinària bellesa i sensibilitat.

FERRAN SAVALL
presentarà el seu disc, Impro
Dimecres 6 juliol a les 20.30h
Ferran Savall veu i guitarres. En solitari.
Ferran Savall, és guitarrista, cantant autodidacta i explorador
de músiques del món. Fill del reconegut violinista Jordi Savall
i de la soprano Montserrat Figueres, compartirà amb nosaltres
un espectacle que recull l'essència del seu darrer projecte
artístic, «Impro», una selecció de noves instantànies musicals
“en constant canvi i moviment, com ho és la vida i l’univers (...)
un tros de vida impulsada per les ganes de jugar, crear,
descobrir i compartir”.

ROGER MARGARIT
Roger Margarit presentarà el seu disc,
El secret del bàrman
Dijous 7 juliol a les 20.30h
Roger Margarit: veu principal, piano elèctric, guitarra acústica, guitarra
clàssica / Albert Doménech: bateria jazz i veus / Jan Marsal: contrabaix i veus
Roger Margarit, format a l’escola Taller de Músics de Barcelona, ha fet del seu
segon enregistrament, El Secret del bàrman, un disc catàrtic. Breu i intens, amb els
seus temes ens parla de la pèrdua, la soledat, la creació artística o la por de fer-se
gran. Per a fer-ho, es serveix de les imatges inspirades en els quadres de la seva
mare, morta prematurament, l’artista plàstica Pepa de Haro, i de curiosos
personatges com ara la venedora de contes, l’home de negre, o l’amo del sidecar,
que apareixen dins el bar imaginari.
PUBLICITAT

SALA D'ACTIVITATS COL.LECTIVES
SALA FITNESS I CARDIOVASCULAR
CLASES INFANTILS
SERVEI D’ENTRENADOR PERSONAL

CURSOS
INTENSIUS

TREURE’S EL CARNET
AQUEST ESTIU TÉ REGAL ...
Inscriu-te aquest estiu i emportat GRATIS
el nostre CURS INTENSIU DE TEÒRICA
HORARI:
De dilluns a divendres de 8 a 22h (Ininterrumpudament)
Dissabtes de 9 a 13h.
c/ Jaume Balmes 9, Tona / Tel. 938 123 387 - 676 079 716

T’ho posem fàcil !

VINE I INFORMA’T

c/ Raval, 2
08551 Tona
T. 938 124 539
M. 619 162 269
autoescolatona@gmail.com
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Gestió Patrimonial
Regidor delegat: Carles Padrós

Tona es Fira 2016
al Camp de les Lloses
El 24 d’abril el Camp de les Lloses va
participar a Tona es Fira amb una
matinal de portes obertes i una visita
guiada al parc arqueològic, amb la
participació de membres de l’Associació
de recreació històrica EVOCATI.
El grup format per soldats de l’exèrcit
romà, de diverses cronologies, va muntar
una petit campament que va permetre
conèixer algunes particularitats dels
legionaris romans i l’evolució que van
patir les mateixes legions romanes al
llarg del temps. De fet, la conversa amb
els soldats del moment tardo-republicà

elements de militaria coincideixen amb
les peces documentades a les excavacions del jaciment. Òbviament la gladius
hispaniensis, la nostra famosa espasa, va
ser la gran protagonista, una vegada
més, sense oblidar la rica col·lecció dels
elements de pila,o llances que tenim
visibles a la sala del museu.
ens va permetre sintonitzar amb el
nostre jaciment, identificat com un avant
post militar, i a través dels nostres convidats vam conèixer, in situ, més aspectes
de la panòplia militar (els cascs, els
escuts i l’armament divers...), molts

La comitiva de soldats i el públic que ens
va acompanyar vam baixar a la fira on,
juntament amb el Museu del Pa de Tona,
vam portar a terme un taller dedicat al
pa militar que va dirigir Joaquim Sañé.

Aquesta activitat es va desenvolupar a
la parada dedicada a l’exposició de
L’Ecomuseu del Blat, que va ser presentat pel professor de la Universitat de Vic
Jacint Torrents, i del qual a Tona hi tenim
dues seus d’aquest museu de la xarxa
de patrimoni agrari, com són la seu del
Museu del Pa de Tona i el mateix Camp
de les Lloses.

PUBLICITAT

09
Esports

Regidor delegat: Miquel Espona

I Cursa i Caminada solidària de Tona
El passat diumenge 15 de maig va tenir
lloc la 1a edició de la cursa i caminada
solidària organitzada per les entitats de
Tona, Centre excursionista, Associació
Atlètica, Osona contra el Càncer i Càritas.
L’èxit de participació, més de 240
persones hi van prendre part, va
permetre recaptar la xifra de 1.235€ que
es va repartir, a parts iguals, entre Osona
contra el càncer i Càritas.

Enhorabona
Campions!
Recepció a l’Ajuntament del Club
Bàsquet Tona pel seu ascens a Segona
Catalana.

IX Festa de l’Esport
Programació
Dissabte 18 de juny
Caminada Nocturna
21:30 hores / Plaça monument a la sardana

Tennis Taula a la Piscina
11.30 hores / Piscina municipal

Partit futbol Penya Blaugrana Tona
17.00 hores / Camp de futbol municipal

Dissabte 25 de juny
PUBLICITAT
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Recollida de material esportiu
solidari per la ONG Esport Solidari
Internacional

Americana nocturna de pàdel
i 5 hores de tennis

(roba, sabatilles, xarxes, pilotes, etc.)

19 hores a 24 hores / Foment d’Esports de Tona

11 hores a 19 hores / Piscina municipal

Inscripcions: Foment d’Esports de Tona.

Activitats aquàtiques i inflables
a la piscina municipal
(Entrada gratuïta)

c/Osona, 20
08551 Tona (Barcelona)
T. 938 124 530
M. (Iñaki): 651 333 962
M. (Albert): 687 900 683
info@tonabikes.com

Divendres 1 de juliol

11:00 hores a 14:00 hores / Piscina municipal

Activitats d’escalada rocòdrom
a la piscina municipal
11:00 hores a 14:00 hores / Piscina municipal

T. 93 887 07 01 / Preu: 10€

Dissabte 2 de juliol
48è. Ral·li Osona (Parc tancat)
9 hores a 22 hores / Esplanada la Canal
*Totes les activitats del dia 25 de juny
a la piscina són gratuïtes.
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Infància i Joventut

Regidor delegat: Marc Poveda Mayans

Construïm conjuntament el Pla Jove 2016-2020

Per conèixer la realitat hem demanat la col·laboració
dels/les joves del poble i dels agents socials per parlar
sobre les accions que els afecten en temes com: educació, formació, habitatge, salut, cultura, oci, lleure, participació, associacionisme , etc ...
Aquest treball es fonamenta amb la participació ciutadana. Així, s’han creat diversos espais per incorporar
l’opinió de tothom en funció de la seva disponibilitat i
ganes d'implicar-s'hi.

Amb tot el que s’ha recollit es
realitzarà un esborrany on
treballar les accions que s’han
d’incorporar al Pla i es farà un
retorn públic a tothom que hi
ha participat i a la ciutadania
en general.

PUBLICITAT

PÀDEL INDOOR TONA
Amb tres pistes indoor
PROXIMAMENT
INAUGURACIÓ PISTA EXTERIOR

Reserva
la teva pista

T. 620 799 228

En aquesta primera fase hem recollit dades estadístiques
per fer una radiografia del panorama juvenil actual, s’ha
publicat una enquesta on-line que han respost prop de

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

padelindoortona

L’Ajuntament ha endegat la confecció del Pla Jove 20162020, el document que ha de servir per poder marcar les
línies de futur de les polítiques de joventut de Tona.

200 joves del municipi i hem
treballat amb grups de debat
polític, tècnic i amb joves
associats i a títol individual,
per aprofundir ens els
diferents temes que engloba
el Pla Jove.

www.padelindoortona.cat C/ Metal·lúrgia, 6B, TONA (Pol. Ind. Les Goules)
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Infància i Joventut

Medi Ambient

1a edició de la
Setmana de la Família

L’Associació Tona Gats
contiua amb la tasca
de control i identiﬁcació
de colònies de gats

La setmana del 9 al 15 de maig, i sense que la pluja ens
espantés, hem celebrat la Setmana de la Família amb una
proposta de diverses activitats per gaudir en família.
Des de la regidora d’Infància i Joventut volem impulsar
activitats per viure en família, per fer visible que Tona és
un poble que es gaudeix en família. Com sabeu, comptem
amb un gran ventall d’activitats familiars que es desenvolupen al llarg de tot l’any dins del cicle festiu, els Teatrets
d’Osona, la Fira Joc-Joc, el Festival de la Màgia, la Campanya de Nadal: què em portaran els reis?, així com també de
diversos serveis que desenvolupen una programació com
el Camp de les Lloses, el Punt Jove, la Biblioteca, la Ludoteca, l’Esplai, les escoles, les entitats esportives i culturals.

Regidor delegat: Jordi Vilamala

A partir de la realitat actual dels gats de carrer que afecta
als habitants del nostre municipi, TonaGats orienta les
seves intervencions cap al control de colònies felines en
constant creixement establertes al municipi, posant en
funcionament recursos que compensin les seves carències i assegurin el control de la cria, permetent la seva
plena integració al medi natural sense alterar la bona
convivència amb els veïns de la població.

Aquest projecte comunitari no només beneficia els gats
de carrer, sinó que, com qualsevol projecte comunitari,
beneficia el conjunt de la població i l’entorn on es porta a
terme, facilitant-ne el seu desenvolupament.
En aquesta línia neix la iniciativa TONA, PER GAUDIR EN
FAMÍLIA, un programa d’activitats i espais de relació per
compartir i gaudir en família, on congreguem les activitats arrelades i amb tradició i les noves accions.
Enguany la setmana de la família ha estat tot un èxit de
participació gràcies al treball i motivació de tothom, i és
per aquest motiu que volem agraïr públicament la implicació de totes les persones que des de la seva entitat o
servei l’han fet possible.
I perquè això no s’acaba aquí, i Tona és per gaudir en
família durant to l’any, us convidem que gaudiu de totes
les activitats del municipi per a famílies i que participeu
al concurs d’Instagram que hem organitzat, compartint
les vostres fotos i vídeos amb el hashtag #tonafamiliar
fins el proper 16 de setembre. Els diversos guanyadors
s’emportaran entrades gratuïtes per la programació
estable de la Canal o un sopar per a 4 persones a l’Escola
d’Hostaleria d’Osona entre d’altres.

A través del procés de captura, esterilització, castració i
tornada a l’hàbitat es controlen les colònies i es dóna
alternativa a les anomenades ‘batudes periòdiques’, que a
part de ser poc ètiques només solucionen l’agreujament
del problema de forma temporal.
Tots som part responsable i tots formem part de la
solució. Així la participació comunitària és molt important
i la incorporació respectuosa al nostre entorn de colònies
felines controlades serà el millor indicador d’integració i
d’èxit de les intervencions públiques en la protecció
animal i el control de les seves poblacions. Entre tots, ho
farem possible!

VOLS FER PUBLICITAT DEL TEU NEGOCI?

ANUNCIA’T AQUÍ
INFORMA’T

T. 616 955 593
hola@picnicgrafic.com
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Desenvolupament Local
Regidor delegat: Carles Padrós

SERVEI PÚBLIC DE CONSUM
#ConsumDiba
El servei públic de consum és un servei gratuït
d’informació, ajuda, orientació i mediació que realitza
l’Ajuntament de Tona per a persones consumidores i
usuàries i defensar els seus drets.
Aquest servei, que es presta en col·laboració amb la Diputació de Barcelona mitjançant la Xarxa Local de Consum,
permet que una unitat mòbil d’informació al consumidor
es desplaci a Tona un cop al mes per atendre els ciutadans
i ciutadanes de forma personalitzada i informar-los sobre
els seus drets com a persones consumidores i usuàries.
Per aquest 2016, la visita de la unitat mòbil, que s’ubica a la
cantonada del carrer del Call amb el carrer Major, està prevista per als dies 17 de juny, 15 de juliol, 16 de setembre, 21
d’octubre, 18 de novembre i 16 de desembre, que es corresponen a dies de mercat al municipi. No dubteu en atansarvos a la unitat mòbil per resoldre dubtes, emprendre accions
de defensa dels vostres drets davant d’empreses de diversos
sectors i per informar-vos de tot allò que necessiteu..

Així ens assessoraran i orientaran
en temes tan diversos com:
Serveis de telecomunicacions, habitatge,
subministraments d’aigua, gas i electricitat,
agències de viatges,...

PUBLICITAT

Construcció de jardins
Servei de manteniment
Instal.lacions de reg
Disseny i altres serveis

Gestió d’assegurances
per a particulars i empreses
A COYFER t’oferim sense cost ni cap compromís
l’estudi de les teves pòlisses d’assegurança.
T’informen de
la situació
actual
i et proposarem
Claudi
Pagès
Codina
unaclaudi.pages@agentes.fiatc.es
oferta alternativa per millorar les teves
condicions, tant en garanties com a primes.
OFICINA

T. 93 812 54 94
M. 607 27 53 76
info@rusticjardi.net

www.rusticjardi.net

c/Travessia, 4
08551Tona

Tel. 93 887 01 81

TONA - c/ Jaume Balmes, 13 - T. 93 812 40 63 - F. 93 812 41 88
coyfer.tona@coyfer.es - www.coyfer.es
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Desenvolupament Local

Formació professionalitzadora
per persones a l’atur per treballar
en el sector sociosanitari
L’Ajuntament de Tona, amb el suport de la Diputació
de Barcelona, ha engegat un programa per la dinamització del mercat de treball local en el sector sociosanitari per tal d’enfortir els canals de col•laboració amb
una part del teixit empresarial, i d’altra banda oferir
més oportunitats de trobar feina a col•lectius amb
dificultats d’inserció laboral.
Els objectius principals d’aquest programa són ajudar
a les entitats del sector a conèixer les necessitats
presents i futures del personal i guiar-les a l’hora de
definir els perfils professionals i, d’altra banda, oferir
formació professionalitzadora a persones que estan
en procés de recerca de feina.
Aquest últims 3 mesos s’han portat a terme trobades
i entrevist es amb professionals de les 3 residències
per la gent gran de Tona per tal de prioritzar i definir
els perfils professionals més difícils de trobar en el
mercat de treball.
A mitjan setembre s’iniciarà la formació “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
socials” amb què els participants obtindran el certificat de professionalitat per treballar com a auxiliar de
geriatria. Aquesta formació es realitzarà a Tona i està
totalment subvencionada.
Les persones interessades a prendre part en aquesta
formació cal que s’apuntin al Servei de Desenvolupament Local. Cal concertar hora per entrevista amb la
tècnica d’ocupació al 93 812 54 45 de dilluns a dijous
de 9 a 17h i el divendres de 9 a 14h.

PUBLICITAT

Segueix-nos
al facebook

c/ Felip Vall, 1 (zona la Canal) - 08551 Tona
T. 938 125 314 - ferreteriatonal@gmail.com
Horari: de dilluns a divendres
de 9h a 13h i de 16,30h a 20,30h
Dissabtes de 9h a 13h i de 17h a 20h

Encàrrecs i consultes:

634 504 080
Compra on-line:

www.farmaciatonaonline.cat

La farmàcia
de la teva salut
Antoni Figueras, 11 - Tona

T. 93 887 01 95
www.farmaciatona.cat

Fórmules magistrals · Anàlisis clíniques · Tot pel nadó
Homeopatia · Ortopèdia · Dermocosmètica · Dietètica i nutrició
Atenció personalitzada
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FETS X CATALUNYA
El proper 26 de juny hi ha eleccions generals, unes eleccions que s’han
de fer perquè els principals partits espanyols, després dels comicis del
20 de desembre, han sigut incapaços de posar-se d’acord per formar un
govern. Una vergonya més de com funciona l’Estat espanyol, i una raó
més per sortir-ne tan de pressa com puguem!!
Som conscients que als catalans ens fan mandra aquestes noves
eleccions, i sabem que el que Catalunya pot esperar d’un Estat que ens
va a la contra és poca cosa de bo. Però hem de tenir en compte que
mentre no puguem fer efectiva la independència del nostre país hem de
ser presents i al màxim de forts a Madrid.
Per això, us demanem que aneu a votar el dia 26 i, sobretot, que ho feu per una formació com Convergència Democràtica de
Catalunya, que és qui més ha fet i qui més ha arriscat per tirar endavant el procés d’independència de Catalunya, i qui millor
garanties pot donar a l’hora de defensar els interessos de Catalunya davant els poders de l’Estat.
Visca Catalunya lliure!!

PUBLICITAT

Gestió d’assegurances
per a particulars i empreses
A COYFER t’oferim sense cost ni cap compromís
l’estudi de les teves pòlisses d’assegurança.
T’informen de la situació actual i et proposarem
una oferta alternativa per millorar les teves
condicions, tant en garanties com a primes.

TONA - c/ Jaume Balmes, 13 - T. 93 812 40 63 - F. 93 812 41 88
coyfer.tona@coyfer.es - www.coyfer.es
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Com tenim la República?
En aquesta ocasió des d'ERC Tona volem fer-vos quatre cèntims de l'acte
celebrat el dia 1 de juny a l'Ajuntament de Tona on hem comptat amb
Joan Tardà, candidat al Congrés en les pròximes eleccions del 26J.
Perquè malgrat tot, la incapacitat dels partits polítics espanyols per arribar
a un acord ens torna a portar a les urnes. I si, certament hi ha qui pensa que
això ja no va amb nosaltres, però no oblidem que som defensors de la
democràcia i del dret a decidir i, per tant, tenim l'obligació moral de fer ús
dels nostres drets per tornar a participar-hi i per votar, un cop més,
independència. Hem d'aprofitar totes les trinxeres per fer la batalla ideològica i hem d'ocupar espai per fer-nos sentir més enllà del nostre territori!
I mentrestant aquí, hem de posar en valor aquest escenari únic que tenim, impensable no fa tants anys, perquè estem en
condicions de guanyar i aquest cop, només depèn de nosaltres. El full de ruta està avançant i encara que som conscients que
possiblement no acabarà sent exactament idèntic a com s'havia plantejat, el nostre objectiu és arribar al punt 0 amb una Llei
de la Hisenda Catalana, una llei de la Seguretat Social i, la més important, la Llei de Transitorietat Jurídica que ens permetin
convocar unes eleccions constituents amb l'objectiu de debatre la Constitució Catalana i aprovar-la en referèndum. El full de
ruta va néixer a les urnes el 27S i acabarà, també a les urnes, amb el referèndum de la nostra Constitució!
Per això cal seguir treballant de valent i cal fer-ho molt bé. Construir la nova República Catalana no és trucar per demanar una
“República quatre estacions”! No és tant fàcil ni tant ràpid, necessita el seu temps. Espanya seguirà fent ús de la seva violència
econòmica i judicial amb l'anhel d'evitar la República Catalana però nosaltres sabem que, amb l'obligació, no sols compromís,
que el Govern ha adquirit amb la ciutadania, i sent molt escrupolosos amb els procediments, hi arribarem i ho farem sense
demanar permís!
Si ens arronsem, perdrem! Així que tothom amunt i al peu del canó.
I el vot independentista, de sempre, a les urnes. El pròxim 26J, #sensepermís!

SOM TONA
Benvolguts/benvolgudes:
Aprofitant aquest espai on podem explicar-vos les nostres propostes, idees, on les nostres aportacions polítiques permetin
aconseguir millores socials ,on podem defensar els nostres valors de l'ecologisme,el foment de la tolerància i la solidaritat
entre els pobles, la promoció dels valors de la igualtat de gènere i les llibertats sexuals, és per aixó que em presentat les
següents mocions:
Mocions presentades pel nostre grup SOM TONA-ICV EUIA
aquets darrers mesos I aprovades per unanimitat per tots els grups polítics al consistori:
- Moció contra l'homofobia, la lesbofòbia, la bifòbia, i la transfòbia.
- Moció d'adhesió al manifest: Vergonya, ni un minut més. Per una Europa de les persones.
- Moció sobre els acords de la conferència sobre els canvi climàtic i la declaració de Sant S'adurní D'anoia de la Xarxa de ciutats
i pobles cap a la sostenibilitat.
- Volem recordar, que les vostres inquietuds i les vostres necessitats, son les nostres.
jUNTS COLZE A COLZE PODEM MILLORAR. JUNTS PODEM FER CAMÍ.

Grup municipal SOM-TONA ICV.
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